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Betreft: personele mutaties per 1 maart 2013

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen
Per 1 maart a.s. vinden er op cbs AquaMarijn een aantal personele mutaties plaats.
Deze mutaties zijn nodig om het opstarten van een nieuwe instroomgroep op onze locatie Reitdiep
mogelijk te maken.
Een overzicht van de gewijzigde personeelsinzet:
Instroomgroep Reitdiep (R1d):
juf Corina wordt de juf voor de nieuw te starten instroomgroep Reitdiep op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Het is nog niet bekend wie op woensdag de lessen verzorgd. We hopen dit
uiterlijk vrijdag a.s. geregeld te hebben.
Groep R1-2b:
Naast de huidige maandag en de dinsdag gaat juf Lisanne ook op de woensdag in deze groep
werken. Op donderdag en vrijdag wordt juf Jacqueline Pelster benoemd als onze nieuwe leerkracht
voor deze groep. We heten Jacqueline van harte welkom als onze nieuwe leerkracht! U kunt
volgende week op donderdag en vrijdag na schooltijd altijd even binnen lopen om kennis te maken
met juf Jacqueline.
Groep G5b:
Op woensdag, donderdag en vrijdag blijft juf Marjolein in deze groep werken. Op de maandag en
dinsdag zullen de lessen worden verzorgd door juf Marieke Maatkamp (ook leerkracht op locatie
Reitdiep).
Groep G6a:
Juf Leonie is intensief bezig met haar reïntegratietraject. Meneer Peter zal haar op de maandag en
dinsdag blijven ondersteunen.
Groep G4b:
Op de woensdagen gaat juf Marjan gebruik maken van de BAPO-regeling. Op maandag, dinsdag en
woensdag worden de lessen verzorgd door onze LIO-er juf Esther Zantingh.
Bij eventuele afwezigheid van juf Esther op de woensdag zal juf Alide (of juf Belinda) de lessen
verzorgen.

Het is altijd weer lastig om tussentijdse mutaties passend en kwalitatief goed in te vullen. We
denken dat de gekozen oplossingen bijdragen aan de rust en het overzicht dat we nastreven.
Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold

